
 

 

সমাপনী পরীক্ষার পূর্ব প্রস্তুতি 

তর্ষয়: প্রাথতমক গতিি 

সময়: ২:৩০ ঘন্টা                                                                                                                 পূিবমান: ১০০ 

[দ্রষ্টব্য : সকল প্রশ্নের উত্তর দিশ্নে হশ্নব্। ডান পাশ্নের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক] 

১। সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ:                                                                                     ১×২৪=২৪ 

  ১. ১ দরশ্নম ৫০০ ো কাগজ হশ্নল, ৭ দরশ্নম কে ো কাগজ? 

     ক) ৩৫০০ ো                    খ্) ৫৭০০ ো                   গ) ৭৫০০ ো                     ঘ) ৫০০০ ো 

  ২. যে সংখ্যাশ্নক গুর্ করা হয় োশ্নক কী ব্শ্নল? 

     ক) গুর্য                খ্) গুর্ক                  গ) গুর্ফল                   ঘ) গুর্নীয়ক 

  ৩. হাদব্ব্ ১ ডজন কলা দকনশ্নলা ৭২ টাকা দিশ্নয় । প্রদেটি কলার িাম কে? 

     ক) ৫ টাকা                    খ্) ৬ টাকা                    গ) ৭ টাকা                     ঘ) ৮ টাকা 

  ৪. ৯৩৫০০ ÷ ১০০ =? 

     ক) ৯০৫                  খ্) ৯৩৫                  গ) ৯৫২                      ঘ) ৯৫৩ 

  ৫. দুইটি সংখ্যার গুর্ফল ৬২৭২ । একটি সংখ্যা ৬৪ হশ্নল অপরটি কে? 

     ক) ৬৮                 খ্) ৭৮                    গ) ৮৮                      ঘ) ৯৮ 

  ৬. ২ ডজন যপনদসল ৬ জনশ্নক সমানভাশ্নব্ ভাগ কশ্নর দিশ্নল প্রশ্নেযশ্নক কয়টি কশ্নর যপনদসল পাশ্নব্? 

     ক) ৩টি                 খ্) ৪টি                    গ) ৫টি                    ঘ) ৬টি 

  ৭. পাাঁ চ অশ্নের কু্ষদ্রেম সংখ্যা হশ্নে ১ দব্শ্নয়াগ করশ্নল যকান সংখ্যাটি পাওয়া োশ্নব্? 

     ক) ১০০০১                    খ্) ১০০০০                  গ) ৯৯৯৯                    ঘ) ৯৯৯ 

  ৮. ৫ জশ্ননর জনয ৫০০ গ্রাম চাল প্রশ্নয়াজন হশ্নল, ১৫ জশ্ননর জনয কে যকদজ চাল লাগশ্নব্? 

     ক) ১.২                    খ্) ১.৩                    গ) ১.৪                     ঘ) ১.৫ 

  ৯. (ক ÷ ৫) × ৪ = ৮০ ÷ (৫ × ৪) যখ্ালা ব্াকযটিশ্নে ক এর মান কে? 

     ক) ২                     খ্) ৪                     গ) ৫                    ঘ) ৬ 

  ১০. পাঁচাতু্তরশ্নক পাাঁ চ দিশ্নয় ভাগ করশ্নল ভাগফলশ্নক ৩ দিশ্নয় গুর্ করশ্নল গুর্ফল কে হশ্নব্? 

     ক) ৩০                খ্) ৪৫                 গ) ৬০                  ঘ) ৭৫ 

  ১১. ১২ ও ১৫ এর গসাগু কে? 

     ক) ৩                খ্) ৫                   গ) ১২                    ঘ) ১৫ 

  ১২. যকান কু্ষদ্রেম সংখ্যাশ্নক ৪, ৬ ও ৮ দ্বারা ভাগ করশ্নল প্রদে যক্ষশ্নে ২ অব্দেষ্ট থাকশ্নব্? 

     ক) ২৬                  খ্) ৫০                  গ) ৭৪                   ঘ) ৯৮ 

  ১৩. একটি ভগ্াংেশ্নক োর দব্পরীে ভগ্াংে দ্বারা পূর্ণ করশ্নল গুর্ফল কে হশ্নব্? 

     ক) ১                   খ্) ২                    গ) 
১

২
                   ঘ) ৩ 

  ১৪. একটি যব্ােশ্নল ০.১২৫ দলটার জুস আশ্নে । দনশ্নচর যকানটির মাধ্যশ্নম যব্ােশ্নলর জুসশ্নক দভন্নভাশ্নব্ প্রকাে করা োয়? 

     ক) 
৩

২৫
                 খ্) 

১

৮
                   গ) 

৩

৪
                   ঘ) 

১

২৫
 

  ১৫. চেুভুণ শ্নজর েীর্ণদব্নু্দ কয়টি? 

     ক) ২টি                  খ্) ৩টি                  গ) ৪টি                   ঘ) ৫টি 



 

 

  ১৬. দনশ্নচর দচশ্নে ‘ক’ যকাশ্নর্র পদরমাপ ১২০˚ হশ্নল ‘গ’ যকাশ্নর্র পদরমাপ কে? 

                                          ক              ঘ 

                                        খ্               গ 

     ক) ৬০˚                  খ্) ৮০˚                  গ) ১০০˚                   ঘ) ১২০˚ 

  ১৭. দপো, মাো ও দুই পুশ্নের ব্য়শ্নসর গড় ২২ ব্ের হশ্নল, োশ্নির ব্য়শ্নসর সমদষ্ট কে? 

     ক) ৪৪                  খ্) ৬৬                   গ) ৮৮                   ঘ) ১১০ 

  ১৮. ০, ৫, ৯, ০ এব্ং ১ এর গড় কে? 

     ক) ৬                 খ্) ৫                     গ) ৪                   ঘ) ৩ 

  ১৯. যে চেুভুণ শ্নজর চারটি ব্াহু সমান োশ্নক কী ব্শ্নল ? 

     ক) আয়ে                  খ্) সামন্তদরক                  গ) ট্রাদপদজয়াম                    ঘ) রম্বস 

  ২০. দনশ্নচর যকানটিশ্নক সামন্তদরক ব্লা োশ্নব্ না ? 

     ক) ট্রাদপদজয়াম                 খ্) আয়ে                 গ) ব্গণ                   ঘ) রম্বস 

  ২১. বৃ্শ্নত্তর ব্যাস ব্যাসাশ্নধ্ণর – 

     ক)  সমান                  খ্) অশ্নধ্ণক                  গ) দদ্বগুর্                    ঘ) দেনগুর্ 

  ২২. ১ যহশ্নটাদমটার কে দমটার ? 

     ক) ১০০০ দম                    খ্) ১০০ দম                   গ) ১০ দম                   ঘ) ১ দম 

  ২৩. যেদর্ ব্যব্ধ্ান দভন্ন হশ্নল যকানটি দভন্ন হয় ? 

     ক) স্তম্বশ্নলখ্                  খ্) টযাদল                    গ) উপাত্ত                  ঘ) সংখ্যা 

  ২৪. কদিউটার সাধ্ারর্ে কয় ধ্রশ্ননর ? 

     ক) দুই                   খ্) দেন                      গ) চার                      ঘ) পাাঁ চ 

২। সংত্রক্ষত্রপ উত্তর দাও:                                                                                                                 ১ × ১০ = ১০ 

     ক) দনিঃশ্নেশ্নর্ দব্ভাজয না হশ্নল, ভাজয দনর্ণশ্নয়র সূেটি যলখ্ । 

     খ্) ১ যজাড়া কবু্েশ্নরর িাম ৫০০ টাকা হশ্নল ৪টি কবু্েশ্নরর িাম কে? 

     গ) ৩১ – (৩ × ২) + ২৫ = কে ? 

     ঘ) গাদর্দেক ব্াশ্নকয প্রকাে কর : ১২০ যক ৪০ দ্বারা ভাগ করশ্নল ভাগফল ৩ হয় । 

     ঙ) ১৫ এর গুর্নীয়কগুশ্নলা যলখ্ । 

     চ) েদফক সাশ্নহব্ 
১

৪
 দমটার কাপর ২৫ টাকায় ক্রয় করশ্নলন । োহশ্নল ১ দমটার কাপশ্নড়র মূলয কে ? 

     ে) কেগুশ্নলা ০.০১ দ্বারা ২.০৪ হয় ? 

     জ) গড় দর্র্ণশ্নয়র সূেটি যলখ্ । 

     ঝ) একটি চেুভুণ শ্নজর কয়টি যকৌদর্ক দব্নু্দ থাশ্নক ? 

     ঞ) উপাত্ত কে প্রকার ও কী কী ? 

৩। আকাশ ১০টি শার্ব  ও ১২টি পযান্ট তকনে ১৪৫০০ র্াকায় । ১ টি শাত্রর্ব র মূেয ৫৫০ র্াকা । 

     ক) ১০টি োশ্নটণ র মূলয কে ?                                                                                                                            ২ 

     খ্) ১২টি পযাশ্নের মূলয কে ?                                                                                                                           ২ 

     গ) ১টি পযাশ্নের মূলয কে ?                                                                                                                             ২ 

     ঘ) গাদর্দেক ব্াশ্নকয প্রকাে কশ্নর একটি পযাশ্নের মূলয যব্র কর ।                                                                               ২ 



 

 

অথব্া, জাতিদ সাত্রিত্রর্র মাতসক আয় ৮৫০০ র্াকা । তিতন প্রতিমাত্রস র্াতি ভািা র্ার্দ ৩১০০ র্াকা ও অনযানয খরচ 

র্ার্দ ৪৫০০ র্াকা র্যয় কত্ররন । র্াতক র্াকা র্যাংত্রক জমা রাত্রখন । 

     ক) ব্াদড়ভাড়া ও অনযানয খ্রচ ব্াব্ি যমাট কে টাকা ব্যয় কশ্নরন ?                                                                           ২ 

     খ্) দেদন ব্যাংশ্নক কে টাকা জমা কশ্নরন ?                                                                                                           ৩ 

     গ) জাদহি সাশ্নহব্ ১ ব্েশ্নর কে টাকা জমা কশ্নরন ?                                                                                              ৩ 

৪। ঢাকা সায়দার্াদ লথত্রক প্রতি ২০ তমতনর্ পরপর তিত্রনাত্রকাচ এর্ং তিত্ররাত্রকাচ ২৫ তমতনর্ পরপর ছাত্রি । 

     ক) ১৫ দমদনটশ্নক যসশ্নকশ্নে প্রকাে কর ।                                                                                                             ২ 

     খ্) ২০ ও ২৫ এর গসাগু দনর্ণয় কর ।                                                                                                                  ৩ 

     গ) েদি সকাল ৭.৩০ দমদনশ্নট দুইটি ব্াস একসাশ্নথ োশ্নড়, পরব্েীশ্নে কখ্ন পুনরায় একসাশ্নথ দমদলে হশ্নব্ ?                      ৩ 

অথব্া, ১ রাস্তায় তকছু লমিগনী গাছ এর্ং তকছু আকাশ মনী গাছ আত্রছ । ৩০ তমর্ার পরপর লমিগনী গাছ এর্ং ২৫ 

তমর্ার পরপর আকাশমনী গাছ আত্রছ । রাস্তার শুরুত্রি লমিগনী ও আকাশমনী গাছ একত্রে আত্রছ । 

     ক) ২৫ এর গুর্নীয়কগুশ্নলা যলখ্ ।                                                                                                                     ২ 

     খ্) ৩০ ও ২৫ এর গসাগু দনর্ণয় কর ।                                                                                                                 ৩ 

     গ) কে দমটার পরপর যমহগনী ও আকােমনী গাে পুনরায় একসাশ্নথ থাকশ্নব্ ?                                                           ৩ 

৫। একটি খুুঁটির 
১

১২
 অংশ োে, 

১

৬
 অংশ সরু্জ এর্ং অর্তশষ্ট অংত্রশ লকান রং করা িয়তন । 

     ক) খু্াঁটির কে অংে লাল ও সবু্জ ?                                                                                                                   ২ 

     খ্) খু্াঁটির কে অংশ্নে রং করা হয়দন ?                                                                                                                ৩ 

     গ) রং করা হয়দন অংশ্নের পদরমার্ ৩ দমটার হশ্নল, সিূর্ণ খু্াঁটিটির দিঘণয কে ?                                                            ৩ 

অথব্া, ভগ্াংশগুতে েক্ষ কর : 
৫

৮
, 

৭

১৬
, 

৩

৪
  

     ক) ভগ্াংেগুদলর হশ্নরর লসাগু কে ?                                                                                                                ২ 

     খ্) ভগ্াংেগুদলশ্নক সমহরদব্দেষ্ট ভগ্াংশ্নে রূপান্তর কর ।                                                                                        ৩ 

     গ) ভগ্াংেগুদলশ্নক যোট যথশ্নক ব্ড় ক্রমানুসাশ্নর সাজাও ।                                                                                      ৩ 

৬। চার সন্তান ও িাত্রদর তপিার গি র্য়স ২২ র্ছর । ঐ চার সন্তান ও িাত্রদর মািার গি র্য়স ১৭ র্ছর । মািার র্য়স 

২৮ র্ছর । 

     ক) চার সন্তান ও দপোর ব্য়শ্নসর সমদষ্ট কে ?                                                                                                      ২ 

     খ্) চার সন্তান ও মাোর ব্য়শ্নসর সমদষ্ট কে ?                                                                                                      ২ 

     গ) চার সন্তাশ্ননর ব্য়শ্নসর যোগফল যব্র কর ।                                                                                                       ২ 

     ঘ) দপোর ব্য়স কে ?                                                                                                                                    ২ 

অথব্া, অপু ও দীপুর গি র্য়স ২২ র্ছর, দীপু ও টিপুর গি র্য়স ২৪ র্ছর । অপুর র্য়স ২১ র্ছর । 

     ক) অপু ও িীপুর যমাট ব্য়স কে ?                                                                                                                   ২ 

     খ্) িীপুর ব্য়স কে?                                                                                                                                      ২ 

     গ) টিপুর ব্য়স কে ?                                                                                                                                      ২ 

     ঘ) োশ্নির দেনজশ্ননর গড় ব্য়স কে?                                                                                                                ২ 

৭। একটি পযাত্রকত্রর্ ০.৩৩৪ তের্ার দুধ আত্রছ । এরুপ ৫০টি পযাত্রকত্রর্ কি তের্ার দুধ আত্রছ ?                                 ৮ 

অথব্া, সতখপুর গ্রাত্রমর লমার্ জনসংখযা ১২৮০ জন । িার মত্রধয ৪০% লোক তশতক্ষি । তশতক্ষি লোত্রকর সংখযা তনিবয় 

কর ।                                                                                                                                                                

 



 

 

৮। তনত্রদব শনা অনুসাত্রর তচে অংকন ও বর্তশষ্টয তেখন (শ্নেশ্নকাশ্ননা ২টি)                                                          ৫×২=১০ 

     ক) একটি আয়ে আাঁক োর ভূদম ৫ যসদম, উচ্চো ৩ যসদম এব্ং আয়শ্নের দব্দেষ্টয দলখ্ । 

     খ্) একটি বৃ্ত্ত আাঁক োর ব্যাসাধ্ণ হশ্নলা ৬ যসদম এব্ং বৃ্শ্নত্তর দব্দেষ্টয দলখ্ । 

     গ) একটি রম্বস আাঁক োর দিঘণয ৫ যসদম এব্ং একটি যকার্ ৭০˚ এব্ং রম্বশ্নসর দব্দেষ্টয দলখ্ । 

৯। একটি তেভুজাকার জতমর ভূতমর পতরমাপ ৫৬০ তম এর্ং উচ্চিা ৩০০ তম । 

     ক) উচ্চোশ্নক দকদম এ প্রকাে কর ।                                                                                                                   ২ 

     খ্) ভূদমশ্নক যসদম এ প্রকাে কর ।                                                                                                                       ২ 

     গ) দেভুজটির যক্ষেফল দনর্ণয় কর ।                                                                                                                    ২ 

     ঘ) ৫৬০ দম এ কে দকদম ?                                                                                                                              ২ 

অথব্া, ঢাকা লথত্রক উপকূে এক্সত্রপ্রস ০৯:৫০ এ িযাগ কত্রর ১৫:২৫ এ গন্তত্রর্য লপ ুঁছায় ।  

     ক) ১৫ : ২৫ সময়শ্নক ১২ ঘো সময়সূদচশ্নে প্রকাে কর ।                                                                                        ২ 

     খ্) অপরাহ্ন ০৯ : ৫০ সময়শ্নক ২৪ ঘো সময়সূদচশ্নে প্রকাে কর ।                                                                            ২ 

     গ) যট্রনটি কে ঘো এব্ং কে দমদনট ভ্রমন করল ?                                                                                               ৪ 

১০। তনত্রচ ‘ক’ শাখার ছােত্রদর র্াতির কাজ জমা লদওয়ার সংখযা লদওয়া িত্রো :                                                  ৮ 

ক োখ্া 

জমা যিওয়ার সংখ্যা 

২৫ ২৬ 

২৪ ১৪ 

১৫ ১৮ 

২০ ২৪ 

২৩ ২৬ 

২৯ ৮ 

২৬ ২৭ 

১৬ ২৫ 

২২ ৯ 
 

উপাত্তগুতেত্রক সারতির মাধযত্রম তর্িযাস কত্ররা । 

অথব্া,  

                                                
 উপত্ররর স্তম্বত্রেখটিত্রি একটি তর্দযােত্রয়র ৫ম লেতির তশক্ষাথীত্রদর ওজন লদওয়া আত্রছ । ওই তর্দযােত্রয় ৫ম লেতিত্রি কিজন 

তশক্ষাথী রত্রয়ত্রছ এর্ং লকান লেতির্যর্ধাত্রন তশক্ষাথীর সংখযা লর্তশ । 
 

০
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮

২০-২৪ ২৫-২৯ ৩০-৩৪ ৩৫-৩৯ ৪০-৪৪ ৪৫-৫০

শি
ক্ষ

ার্থ
ীর

 স
খ্

যা

৫ম শ্রেশির শিক্ষার্থীদের ওজন


